
Streszczenie
Obecnie przedsiębiorstwa są bardziej niż kiedykolwiek narażone na cyberataki, 
w tym ataki z wykorzystaniem oprogramowania szyfrującego w celu wymuszenia 
okupu (ransomware). Ponadto ze względu na trwającą transformację cyfrową, 
konieczność szybkiego przejścia z pracy w biurze do pracy zdalnej, przyspieszenie 
procesów udostępniania aplikacji i usług w chmurze, różnorodność połączeń 
w ramach sieci wewnętrznej i poza siecią korporacyjną i inne czynniki stale 
zwiększa się powierzchnia ataku. Ataki typu ransomware są nadal prowadzone 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, coraz częściej jednak wykorzystuje się 
do ich przeprowadzenia inne protokoły, jak np. protokół RDP (Remote Desktop 
Protocol) oraz istniejące luki w zabezpieczeniach.

Im większa ekspozycja na ryzyko, tym większy wpływ incydentów na procesy biznesowe w organizacji. Jak zauważyli 
przedstawiciele FBI podczas sesji Cyber Summit „Trendy i prognozy w kontekście ataków typu ransomware”, liczba tych 
ataków gwałtownie wzrosła, a żądania cyberprzestępców idą w miliony dolarów1. Istotne jest zatem, aby przedsiębiorstwa 
wdrożyły odpowiednią kombinację wielowarstwowych zabezpieczeń (aby zrównoważyć akceptowalne ryzyko z kosztami 
i nakładem pracy) w odniesieniu do całego łańcucha cyberataku (Cyber Kill Chain). Fortinet oferuje najszerszy zestaw 
produktów, usług i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, które pozwalają drastycznie zmniejszyć ryzyko skutecznego ataku 
typu ransomware na różnych jego etapach. 

Kluczowe zabezpieczenia na każdym etapie ataku
Pod wieloma względami cyberprzestępcy mają przewagę, ponieważ wszystko, czego potrzebują do szczęścia, to jedna 
skutecznie wykorzystana luka w atakowanym systemie. Przedsiębiorstwa mają jednak środki pozwalające na powstrzymanie 
każdego ataku na dowolnym jego etapie bez uszczerbku dla swojego bezpieczeństwa. Z tego powodu koncepcja  przerwania 
łańcucha cyberataku, w wyniku zastosowania wielkowarstwowych i zintegrowanych rozwiązań jest nadal efektywną 
strategią zapewnienia cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście wykorzystania zróżnicowanych taktyk podczas 
przeprowadzania ataków typu ransomware.

Etap przesyłania
Większość współczesnych ataków typu  ransomware  wykorzystuje do propagacji pocztę elektroniczną oraz sieć przez Internet, 
kluczowe znaczenie ma zatem wdrożenie skutecznych metod wykrywania i eliminowania zagrożeń oraz zapobiegania 
zagrożeniom przy użyciu bezpiecznej bramy poczty elektronicznej (SEG - Security Email Gateway) oraz zapory następnej 
generacji (NGFW – Next Generation Firewall).

Bezpieczna brama poczty elektronicznej - FortiMail
FortiMail to najwyżej oceniane rozwiązanie do ochrony poczty e-mail, które koncentruje się na wykrywania i powstrzymywaniu 
ataków ukierunkowanych (ATP), ransomware oraz wiadomości typu SPAM. Rozwiązanie firmy Fortinet zapobiega utracie 
danych wrażliwych i ułatwia zachowanie zgodności z przepisami. Na uwagę zasługują tu takie funkcjonalności jak: 
funkcja ochrony użytkownika przy kliknięciu dostarczonego adresu URL (Click Protection), która na bieżąco sprawdza 
reputację osadzonych w wiadomościach email adresów URL; funkcja usuwania potencjalnie złośliwych części dokumentu 
bez utraty jego pierwotnej treści (Content Disarm), która blokuje złośliwy kod osadzony w załącznikach; oraz funkcja 
analizy w bezpiecznym środowisku testowym (Sandboxing), która może analizować w nim zarówno załączone pliki, jak 
i osadzone adresy URL. Wszystkie te funkcje mogą wykonać swoją rolę zanim wiadomości e-mail zostaną dostarczone, 
aby wyeliminować możliwość dostania się oprogramowania ransomware do chronionego systemu lub użytkownika.
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Zapora następnej generacji FortiGate

Zapory następnej generacji FortiGate NGFW konsolidują najlepsze w branży mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak inspekcja 
danych szyfrowanych przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) 1.3, filtrowanie stron 
WWW i ochrona przed atakami sieciowymi (IPS), aby zapewnić pełną widoczność i ochronę dowolnego obszaru sieci. Dzięki 
niezmiennie najwyższej klasy usługom bezpieczeństwa świadczonym przez FortiGuard Labs oraz zintegrowaniu specjalnej ochrony 
przed zaawansowanymi zagrożeniami zapewnianej przez rozwiązania FortiSandbox i FortiAI, zapory FortiGate ograniczają ryzyko 
przeprowadzenia ataku typu ransomware za pośrednictwem ruchu sieciowego, a w szczególności z wykorzystaniem WWW.

Firewall aplikacyjny dla ruchu WWW (WAF - Web Application Firewall) - FortiWeb, chmurowe oprogramowanie 
pośredniczące FortiCASB i mechanizm ochrony procesów chmurowych FortiCWP

Fortinet oferuje szereg przeznaczonych do ochrony aplikacji WWW oraz infrastruktury czy usług chmurowych, funkcji wykrywania 
oprogramowania ransomware i ochrony przed nim. Uzupełnia je możliwość integracji z funkcjonalnością sandboxingu (analizy 
zachowania uruchomionych plików w bezpiecznym środowisku testowym), która pozwala identyfikować i blokować najnowsze 
i nieznane dotąd ataki.

Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami (ATP) FortiSandbox

Rozwiązanie FortiSandbox oferuje zarówno zautomatyzowaną behawioralną analizę plików i adresów URL w dedykowanym 
wirtualnym środowisku uruchomieniowym, jak i statyczną inspekcję opartą na sztucznej inteligencji (AI) i algorytmach uczenia 
maszynowego (ML – Machine Learning), aby przeciwdziałać dynamicznie rozwijanym i coraz bardziej ukierunkowanym na nieznane 
podatności zagrożeniom, takim jak ataki typu ransomware lub cryptomalware oraz inne ataki prowadzone na szerokiej cyfrowej 
powierzchni ataku. Wspomniane funkcjonalności w szczególności klasyfikują nieznane wcześniej komponenty i cechy ataków 
i w czasie rzeczywistym przekazują użyteczne informacje, pełniąc rolę zintegrowanego elementu infrastruktury zabezpieczeń 
firmy Fortinet i innych dostawców.

Macierz MITRE ATT&CK

Wirtualna analiza bezpieczeństwa FortiAI

FortiAI jest pierwszym rozwiązaniem tego typu, które wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego (ML- Machine 
Learning) oraz specjalnie stworzony model uczenia głębokiego (Deep Learning) za pośrednictwem głębokich sieci neuronowych (DNN). 
Oczekujące na opatentowanie podejście wykorzystujące najnowsze osiągniecią w zakresie sztucznej inteligencji (AI) pozwala na 
samodzielne poznawanie nowych zagrożeń, aby ułatwić przedsiębiorstwom natychmiastowe dostosowanie zabezpieczeń do specyfiki 
nowych ataków. Ponadto rozwiązanie FortiAI jest fabrycznie uzbrojone w dane o ponad 6 mln cech złośliwego oprogramowania. 
Może w ten sposób zidentyfikować zagrożenia dotyczące sieci IT i OT oraz zaklasyfikować je do odpowiednich kategorii, klas i rodzin 
złośliwego oprogramowania, w tym oprogramowania ransomware. Wspomniane funckjonalności mogą również precyzyjnie wskazać 
oprogramowanie pierwotne oraz określić rozprzestrzenianie się tego oprogramowania i jego wariantów w sieci wewnętrznej na podstawie 
analizy całego ruchu z nim związanego bazując jednocześnie na wspólnych cechach próbek, a nie tylko sumach kontrolnych plików.

Rys. 1: Raport z zadania skanowania FortiSandbox w macierzy MITRE ATT&CK.

Uruchomienie

Uruchomienie przez użytkownika

Opis Plik ma nakładkę
Ocena Czysty

Plik MD5 c6eeb14485d93f4e30fb79f3a57518fc

Eksfiltracja 

Dane zaszyfrowane

Obrona 

Usunięcie pliku

Opis Wykryto zachowania podobne do zachowań oprogramowania typu ransomware
Ocena Zagrożenie średnie

Plik MD5 4ab52371762b735317125e6446a51e8f
Wiersz w programie 

CMD "C:\work\5427530133169340126.exe"

Opis Usuń plik wykonywalny systemu: %systemdrive%\aaa\notthirdpartyopensource.exe
Ocena Małe ryzyko

Plik MD5 4ab52371762b735317125e6446a51e8f
Wiersz w programie 

CMD "C:\work\5427530133169340126.exe"
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Rys. 2: Przebieg procesu blokowania zagrożenia po uruchomieniu pliku w rozwiązaniu FortiEDR.

Proces 
explorer.exe

6 Utwórz

Proces 
DearCry.exe

7 Utwórz
Wykryto złośliwy plik 
File Encryptor

desktop.ini.CRYPT

Etap eksploitacji/instalacji

Cyberprzestępcy potrafią ominąć nawet najlepsze zabezpieczenia, na przykład wykorzystując nieznane dotąd luki typu „zero-day” 
i nadużywając zaufania partnerów biznesowych danej organizacji czy autoryzowanych dostawców. Z tego względu niezbędne jest 
również efektywne zabezpieczenie punktów końcowych.

Platforma zabezpieczająca punkty końcowe FortiEDR

FortiEDR to przeznaczone do wszystkich typów urządzeń jednolite rozwiązanie chmurowe, które w celu ochrony punktów 
końcowych łączy w sobie oparte na dogłębnej analizie zachowań zabezpieczenia działające w fazie przed uruchomieniem i rozwinięciem 
się zagrożenia oraz w fazie po uruchomieniu pliku, z funkcjami bieżącego wykrywania i eliminowania zagrożeń w czasie rzeczywistym. 
FortiEDR to prawdopodobnie najbardziej istotne zabezpieczenie przed oprogramowaniem ransomware, biorąc pod uwagę jego 
skuteczność, szczegółowość, możliwość reagowania w czasie rzeczywistym i możliwości wdrożenia na urządzeniach atakowanych 
przez to oprogramowanie. Opatentowana technologia śledzenia wykonania kodu umożliwia głęboki przegląd aktywności systemu, 
a także oferuje szczegółowe opcje blokowania, a nawet wycofywania „w locie” złośliwych działań, takich jak zaszyfrowanie plików 
przez oprogramowanie ransomware.

Rys. 3: Rozwiązanie FortiDeceptor wykrywa oprogramowanie ransomware i skupia na sobie jego aktywność.

FortiClient Fabric Agent

FortiClient między innymi zapewnia niezbędną widoczność konfiguracji urządzeń oraz oferuje funkcje zarządzania podatnościami 
na zagrożenia w celu ograniczenia powierzchni ataku na punkty końcowe. Dzięki integracji z rozwiązaniem FortiSandbox umożliwia 
również wykrywanie wcześniej nieznanych zagrożeń typu 0-day.

Realizacja celów ataku

Wiele z powyższych zabezpieczeń, takich jak FortiGate, FortiEDR i FortiAI, jest zdolnych do powstrzymania prób przemieszczania się 
oprogramowania ransomware wewnątrz sieci, na tym etapie można jednak innowacyjnie wykorzystać sztukę podstępu.

FortiDeceptor — podstęp w służbie ochrony przed skutkami ataków

FortiDeceptor to wykorzystująca podstęp technologia mająca na celu oszukanie, zdemaskowanie i wyeliminowanie zarówno zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych zagrożeń, zanim dojdzie do powstania istotnych szkód. Technologia ta najpierw tworzy sieć pełniących rolę przynęty 
maszyn wirtualnych (tzw. honeypot), które wydają się być podatne na atak, a następnie analizuje wszelkie zagrożenia oraz przeprowadzane 
ataki i za pośrednictwem architektury Fortinet Security Fabric przesyła wyniki tej analizy do wszystkich elementów infrastruktury 
zabezpieczeń w celu ochrony całej sieci. W przypadku przedostania się oprogramowania ransomware do sieci wewnętrznej technologia 
FortiDeceptor może je spowolnić na tyle, aby informacje o jego działaniu zostały przekazane do wszystkich elementów wspomnianej 
architektury, co pozwoli na skuteczne zablokowania kolejnych faz ataku i ograniczenie skutków oraz zmniejszenie potencjalnych strat.

FortiAnalyzer (analityka w architekturze Security Fabric) i FortiSIEM (zarządzanie informacjami i incydentami 
bezpieczeństwa)
Rozwiązania FortiAnalyzer i FortiSIEM zbierają dane oraz informacje telemetryczne z całej architektury Fortinet Security Fabric, aby 
zapewnić zespołom ds. bezpieczeństwa obraz na temat potencjalnej aktywności oprogramowania ransomware w całym przedsiębiorstwie. 
Oba rozwiązania są również zdolne do korelowania informacji o zagrożeniach (IoC) z bazy danych FortiGuard Labs i innych źródeł w celu 
identyfikacji symptomów ataku ransomware. 
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Cykl życia cyberataku

Rozpoznanie

Uzbrojenie

Dostawa

Eksploitacja

Instalacja

C2

Działanie

FortiGuard — ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
FortiGate
FortiClient
FortiEDR
FortiMail
FortiSandbox
FortiAI
FortiCASB
FortiCWP
Informacja o wersji: 84.00634
Łącze: https://www.fortiguard.com/encyclopedia/virus/10009650/w32-dearcry-oge-tr-ransom

FortiSandbox
Wykrywanie zachowań Informacja o wersji: 3.2
Łącze: https://filestore.fortinet.com/fortiguard/downloads/FortiSandbox_DearCry_Behaviour_Report.pdf
Pozostałe informacje:  FortiSandbox wykrywa zachowania typowe dla oprogramowania ransomware 

w tym złośliwym oprogramowaniu, w tym (1) plik próbuje uruchomić oryginalny 
plik, oraz (2) plik wykonywalny miał widoczne okna.

FortiAI
Sztuczna sieć neuronowa (ANN)
Informacja o wersji: 1.066
Łącze: https://filestore.fortinet.com/fortiguard/downloads/FortiAI_dearCry_c6eeb14485d93f4e30fb-
79f3a57516fc.pdf
Pozostałe informacje: FortiAI wykrywa oprogramowanie typu ransomware, zob. FortiAI VSA.

FortiEDR
Analiza behawioralna Informacja o wersji: SaaS
Łącze: https://kb.fortinet.com/kb/microsites/microsite.do?cmd=displayKC&doc Type=kc&externalId=FD51764 
Pozostałe informacje:  Domyślne wdrożenia rozwiązań FortiEDR i FortiXDR już w wersji standardowej 

wykrywają i blokują aktywność oprogramowania ransomware DoejoCrypt/DearCry.

FortiClient
Anti-Ransomware Informacja o wersji: 6.4.3
Łącze: https://kb.fortinet.com/kb/microsites/microsite.do?cmd=displayKC&doc Type=kc&externalId=FD51766 
Pozostałe informacje:  Aparat FortiClient Anti-Ransomware identyfikuje i eliminuje oprogramowanie 

ransomware DearCry.

FortiDeceptor
Deception Lure (SMB) + Deception Decoy (serwer plików)
Informacja o wersji: 3.x
Łącze: https://kb.fortinet.com/kb/microsites/search.do?cmd=displayKC&docT ype=kc&externalId=FD52010 
Pozostałe informacje:  Przynęta, która działa jako serwer plików, wykryje oprogramowanie ransomware, 

przygotowując jednocześnie fałszywy udział na dysku sieciowym w zainfekowanym 
punkcie końcowym.
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Zaangażowanie pracowników z zewnątrz
Oprócz powyższych zabezpieczeń firma Fortinet oferuje szereg informacji i specjalistycznych zasobów pochodzących 
zarówno od zaufanych partnerów, jak i z dedykowanej komórki zajmującej się m.in. analizą zagrożeń FortiGuard Labs. 
Zasoby te obejmują cotygodniowy biuletyn Fortinet dotyczący zagrożeń, doraźne alerty Outbreak Alerts oraz inne zasoby 
umożliwiające przedsiębiorstwom śledzenie na bieżąco sytuacji w zakresie najnowszych ataków typu ransomware. 

Dostępne są również zarządzane usługi wykrywania i eliminowania zagrożeń, stanowiące uzupełnienie zasobów, którymi 
dysponuje przedsiębiorstwo (pracownicy, specjaliści i narzędzia). Ponadto na żądanie dostępni są eksperci, którzy mogą 
pomóc w opanowaniu trwających incydentów.

Czas na dobre przygotowanie się na ataki typu ransomware
Analiza sytuacji globalnej jasno pokazuje, że oprogramowanie ransomware będzie coraz powszechniejsze i coraz trudniejsze 
do powstrzymania. Firma Fortinet dysponuje technologiami umożliwiającymi zwalczanie takiego oprogramowania na wielu etapach 
ataku i w wielu obszarach infrastuktury IT. Fortinet oferuje szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, możliwość zaangażowania 
i wykorzystania kompetencji pracowników oraz inne usługi pomagające w walce z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa.

Przedsiębiorstwa powinny ocenić efektywność swoich zabezpieczeń, zidentyfikować miejsca podatne na zagrożenia oraz 
dobrać najlepsze rozwiązanie na każdym etapie cyklu życia cyberataku. Powinno to być uzupełnieniem szerzej zakrojonych 
działań służących przygotowaniu się na potencjalne incydenty związane z oprogramowaniem ransomware, takich jak:

	n Segmentacja sieci
	n Wzmocnienie zabezpieczeń
	n Tworzenie i testowanie kopii zapasowych
	n Określenie procesów monitorowania i eliminowania zagrożeń
	n Uzupełnienie posiadanych technologii, narzędzi i procesów o specjalistyczne usługi zewnętrzne.

1  Jonathan Holmes, et al., „Cyber Summit 2020: Trends and Predictions in Ransomware”, Federal Bureau of Investigation, 2020.

2  „Global Threat Landscape Report: A Semiannual Report by FortiGuard Labs”, Fortinet, luty 2021 r.

Rys. 4. Technologie mapowania ataku DearCry do łańcucha cyberataku.
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Reagowanie na incydenty (zarządzanie bezpieczeństwem)

FortiAnalyzer Event Handlers & Reports
FortiAnalyzer Event Hanlders & Reports Informacja o wersji: 6.2, 6.4
Łącze: https://kb.fortinet.com/kb/microsites/microsite.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=FD51762 
Pozostałe informacje: Wykrywa wskaźniki ataku (IoC) DearCry we wszystkich produktach Security Fabric.

Analyzer / SIEM / SOAR Threat Hunting & Playbooks

Aby ułatwić klientom identyfikację i ochronę podatnych na zagrożenia zasobów, dostępne są 
aktualizacje rozwiązań FortiAnalyzer, FortiSIEM i FortiSOAR, które pozwalają na generowanie 
alarmów i eskalację w celu odpowiedniego reagowania na incydenty:

FortiSIEM Rules & Reports
SIEM Rules & Reports Informacja o wersji: 5.x, 6.x
Łącze: https://kb.fortinet.com/kb/microsites/microsite.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=FD51777 
Pozostałe informacje: Wykrywa wskaźniki przypisane do ataku DearCry pochodzące z produktów Security Fabric 
i produktów innych firm.

https://www.cisa.gov/publication/cybersummit-session-day-1-trends-and-predictions-ransomware
https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/threat-reports/threat-report-2h-2020.pdf

